For at vedligeholde fliser korrekt, er det
vigtigt, at man ved hvilke flisetyper, der
er monteret.
Noter her, hvilke typer, der findes i boligen.
Rum

Flisetype/Fugetype og -farve
Væg
Gulv
Væg
Gulv
Væg
Gulv
Væg
Gulv
Væg

Fjernelse af fugeslør
Rensevæske
Når fliserne er fuget, skal
overskydende fugemasse
vaskes af og fugeslør fjernes.
Hvis fliserne eller klinkerne
stadig har lidt slør, kan du
afvaske med Alfix
Rensevæske.
Alfix Rensevæske, der indeholder syre, blandes i
forhold 1-2 dl til 1 l vand og påføres med svamp. Efter
en virketid på 5-10 minutter vaskes med rent
vand. Undgå løbestriber.
(OBS: Foretag først en prøve med opløsningen inden
du går i gang. Nogle belægninger, bl.a. marmor og
emaljer tåler ikke syre.)

Gulv

Med Alfix fuger er nuanceforskelle sjældne, men de
vil aldrig helt kunne undgås.
Mørkere nuancer kan forsøges lysnet ved at oprøre
sæbespåner til en tyk grød og smøre den på de
mørkere områder. Lad massen trænge ind i fugen og
vask ren. Processen kan eventuelt gentages.

Elastiske fuger - generelt

Gulvpleje
Til den daglige rengøring
af fliseoverflader (undtagen
granitkeramikfliser og
glaserede fliser) anvendes
Alfix Gulvpleje:
Alfix Gulvpleje rengør og
plejer i én arbejdsgang,
porefylder i overfladen og giver en antistatisk og
skridsikker beskyttelsesfilm - samtidig med, at den
giver fliserne dybde og fremhæver deres farve.
Velegnet til tegl og natursten.
Alfix Gulvpleje tilsættes vaskevandet, 1/4-1/2 dl til
10 l vand.
Førstegangs porefyldning kræver en kraftigere
koncentration gulvpleje. Tilsættes vand i 1:5 til 1:10
blanding og vaskes ind i overfladen.
Der skal ikke eftervaskes med rent vand! Ønskes der
yderligere glans (halvblank), kan den tørre overflade
efterpoleres.

Fuger - generelt
Fugemasse er generelt fremstillet af naturmaterialer som
f.eks. cement og kvartssand,
og fugens endelige farve er
blandt andet bestemt af disse
materialers nuanceforskelle og om afvaskning af fugeslør
har været tilstrækkelig grundig.

Regelmæssig pleje og
vedligeholdelse

Marmor- og keramikvask

Syr a’
Er fliserne “hårdt ramt” af
fugeslør - og hvis afvaskning
med Alfix Rensevæske
ikke giver et tilfredsstillende
resultat, kan du prøve med:
Alfix Syr a’ - en syre på pulverbasis. Den afgiver
ikke dampe, der angriber metal.

I samlinger væg/væg og væg/gulv er det sandsynligt,
at du har elastiske fuger. I vådrum er det altid en god
idé at tørre fugerne efter vandpåvirkning. Desuden
sikrer god udluftning en længere levetid for de
elastiske fuger.

Alfix Syr a’ opløses i vand i forhold 1:6 - 1:20,
afhængig af, hvor snavset overfladen er.
Overfladen forvandes rigeligt med rent vand,
hvorefter opløsningen afsnitsvis påføres/skrubbes
med plastskuresvamp. Efter kort virketid afvaskes
grundigt med rent vand.

Til forebyggelse og bekæmpelse af jordslåethed på
elastiske fuger anvendes f.eks. Rodalon, 10%
koncentration. Læs mere på www.rodalon.dk.

(OBS: Foretag først en prøve med opløsningen inden
du går i gang. Nogle belægninger, bl.a. marmor og
emaljer tåler ikke syre.)

Har du fliseoverflader
som f.eks. marmor eller
granitkeramik anvendes Alfix
Marmor og keramikvask
til den regelmæssige
pleje og vedligeholdelse.
Regelmæssig pleje vil
forhindre, at der aflejres kalk på overfladen. Kan
anvendes på alle keramiske overflader.
Alfix Marmor- og keramikvask tilsættes
vaskevandet. 1/4-1/2 dl til 10 l vand. Overfladen
sæbes ind med børste eller skuresvamp. Lad det
sidde i 5-10 minutter og vask af med rent vand.
Alfix marmor- og keramikvask kan også anvendes
i spray/forstøverflaske: Tilsæt 1 hættefuld til 2 l vand.
Spray på f.eks. overflader i brusenicher, på sanitet og
blandingsbatterier. Efter kort virketid efterskylles med
rent vand.

Gulvglans
Ønsker du, fliserne skal
fremstå glansfulde, kan der
påføres Alfix Gulvglans. Ud
over at give en skridsikker
og slidstærk overflade,
fremhæves også farver og
strukturer. Er ikke velegnet i
våde områder og udendørs. Skulle du fortryde den
glansfulde overflade, kan Alfix Gulvglans fjernes med
Alfix Grundrens.
Inden du går i gang, rengøres overfladen med Alfix
Grundrens. Den rene og tørre overflade påføres
koncentreret Alfix Gulvglans med en fugtig klud eller
malerrulle i parallelle baner. Når overfladen er tør kan
behandlingen eventuelt gentages. Overflader med
gulvglans rengøres løbende med Alfix Gulvpleje eller
Alfix Gulvglans, fortyndet i vand med 1/2-1 dl til 10 l vand.

Grundrens
Vil du fjerne tidligere anvendte
rense- og plejemidler, fedt og
sæberester, kan de fjernes
med Alfix Grundrens.
Alfix Grundrens blandes med
1 dl til 1 l vand. Påføres gulvet i
rigelige mængder med klud eller moppe. Lad det virke i
5-15 minutter.
(OBS: Opløsningen må ikke tørre ind). Herefter
tørres/skures overfladen med klud eller skuresvamp,
afhængig af snavs - og der skylles efter med rent vand.

Imprægnering
Alfix Imprægnering anvendes til inden- og
udendørs imprægnering af sugende eller
porøse overflader af natursten, keramiske
fliser og cementfuger. Det oprindelige
udseende bevares uden at give glans.
Imprægneringen beskytter mod indtrængning
af olie, vand og snavs. Alfix Imprægnering
påføres med en svamp, klud, pensel eller
malerrulle. Overskydende middel, som ikke trænger
ind, aftørres indenfor ca. 5 minutter med en klud.
Behandlingen gentages efter en tørretid på ca. 30
minutter.
Anvend eventuelt først Alfix Grundrens til afrensning
af fedt og sæberester. (OBS: Foretag først en prøve
på et mindre synligt sted, da nogle overflader er
sarte overfor midlet. Glaserede overflader kan ikke
imprægneres).

Oversigtsnøgle
Rengøringstype

Håndværker- Porefyldning
rengøring
Forsegling

Grund og
perioderengøring

Daglig
rengøring

Glaserede fliser
Mosaik, syrefast
Granitkeramikfliser

Uglaserede klinker
- vandoptagelse op til 6%

Hårdtbrændte, matte klinker
Matte, uglaserede, porøse
klinker
Tegl
- vandoptagelse over 6%
Upoleret marmor
Skifer
Natursten
Marmorsplit
Poleret marmor
Skifer
Natursten
Terrazzo
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Som producent af fliseklæber og fugemasse vil vi
gerne sikre os, at du opnår størst mulig tilfredshed
med vores produkter.
Derfor disse tips omkring ansvarlig rengøring og
pleje af fliser og flisefuger.

